
 Sv. maše v marcu 
 
        
2. POSTNA NEDELJA, 4.3., 
prva v mesecu,  
Kazimir, poljski kraljevič; 
9.30 + Jože Kaučič; 
        + Drago Bohak  
 
PETEK, 9.3.,  
Frančiška Rimska, redovnica;  
19.00 + Jože Kaučič  
 
SOBOTA, 10.3., 
40 mučencev iz Armenije; 
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
 
3. POSTNA NEDELJA, 11.3.,  
Benedikt, škof; 
9.30 + Jože Čeh ;  
        + mož Vinko Kamenšek in  
        + starši Vidovič 
 
 
PETEK, 16.3.,  
Herbert, škof;  
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 17.3., 
40 mučencev iz Armenije; 
19.00 + Anton Robar in vsi  
         + iz družin Robar Škofič 
 
 
4. POSTNA NEDELJA, 18.3.,  
Benedikt, škof; 
9.30 + Jožefa Senekovič 
 
 
 

Molitev tedna 
 
Jezus, 40 dni si se postil v puščavi.  
Ponujena ti je bila moč, oblast,  
uspeh in vsi užitki tega sveta.  
Tudi nas mnogo stvari vabi z ekranov  
in se nam ponuja za bistvo življenja.  
A vedno znova ugotovimo,  
da je marsikaj samo privid.  
Ko že mislimo, da je naše srce 
napolnjeno,  nas zopet zajame žeja.  
Ti si izvir in pot za našega duha in srce.  
Ti nas lahko odžejaš. Pomagaj nam, da 
bi se v postnem času znali odpovedati 
stvarem in navadam, ki nas oddaljujejo 
od tvojega izvira. Da bi znali ceniti 
ljudi, s katerimi živimo, in dobrine, ki 
jih imamo. Da bi znali svojo odpoved 
darovati za vse, ki trpijo zaradi nesreč, 
bolezni, nasilja in revščine.  
Jezus, ti si v puščavi izbral težjo pot.  
V postnem času nam nakloni milost,  
da svojo pot življenja usmerimo k tebi. 
Amen.  
 

Izdajatelj 
 
Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove,  
ki jih nakažete na naše TRR: 
PBS SI56 9067 2000 0591 664 ali 
RB  SI56 2410 0900 4344 691 
s pripisom: za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja beseda 
 

»Ta je moj ljubljeni sin, njega 
poslušajte!«                     (Mr 9,7) 

 

Beseda o Božji besedi 
 

Papež Benedikt XVI. in rimska 
kurija običajno opravljajo duhovne 
vaje v prvem tednu postnega časa ter 
zaključijo na soboto pred drugo postno 
nedeljo, na katero je pri bogoslužju 
evangelij o Jezusovem spremenjenju 
na gori. »Duhovne vaje lahko 
primerjamo s tem, kar se je zgodilo 
Petru, Jakobu in Janezu, ko jih je 
Jezus povedel na visoko goro. Medtem 
ko je molil, se je 'spremenil'. Njegovo 
obličje ter njegova oseba je postalo 
svetlo, čudovito (Mr 9,2-10). Jezus je 
namreč hotel, da bi njegovi učenci, še 
posebej tisti, ki bodo v porajajoči se 
Cerkvi imeli vodilno odgovornost, imeli 
neposredno izkušnjo njegove božje 
slave, da bi se lažje soočili s 
pohujšanjem križa. Dejansko, ko bo 
prišla ura izdaje ter se bo Jezus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
umaknil v vrt Getsemani, da bi 

molil, bo vzel s seboj Petra, Jakoba in 
Janeza ter jih prosil naj čujejo in 
molijo z Njim (Mt 26,38). Oni to sicer 
ne bodo zmogli, toda Kristusova milost 
jih bo podpirala ter jim pomagala, da 
bodo verjeli v vstajenje. 

Želel bi poudariti, pravi papež, 
da je bilo Jezusovo spremenjenje 
predvsem izkušnja molitve (Lk 9,28-
29). Molitev doseže svoj višek in 
postane izvir notranje luči takrat, ko 
človekov duh soglaša z Božjim in njuni 
volji, kot da bi postali eno. Ko se je 
Jezus povzpel na goro, se je prepustil 
motrenju Očetovega načrta ljubezni, ki 
ga je poslal na svet, da bi rešil 
človeštvo. Ob Jezusu sta se pojavila 
Elija in Mojzes, kar je pomenilo, da 
Sveto pismo soglaša z naznanilom 
velikonočne skrivnosti, torej s tem, da 
bo Kristus moral trpeti in umreti in 
tako vstopiti v svojo slavo (Lk 
24,26.46). V tistem trenutku je Jezus 
videl pred sabo, kako se izrisuje križ, 
skrajna žrtev, potrebna za našo 
osvoboditev od nadvlade greha in 
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smrti. V svojem srcu je ponovno 
ponovil svoj 'amen'. Izrekel je 'da', 
tukaj sem, naj se zgodi Oče, tvoja 
volja ljubezni. Kakor po krstu v 
Jordanu, sta iz nebes prišli znamenji, 
ki sta izrazili zadovoljstvo Boga Očeta. 
Svetloba, ki je 'spremenila' Kristusa ter 
glas, ki ga je razglasil za 'ljubljenega 
Sina' (Mr 9,7). 

Ko so učenci in Jezus po 
spremenjenju šli z gore, je učencem 
naročil, naj nikomur ne pravijo ničesar 
o tem kar se je na gori dogajalo, 
dokler Sin človekov ne vstane od 
mrtvih. Na gori so učenci videli 
Jezusovo slavo, ki jim je bila do takrat 
prikrita. Ne moremo pa tudi mimo 
dejstva, da učenci niso razmišljali le o 
tem, kar so na gori videli in doživeli, 
ampak tudi o Jezusovem naročilu, 
skorajda naključni opazki, da bodo 
dogajanje na gori razumeli po 
Jezusovem vstajenju. Iz evangeljskega 
poročila je tudi razvidno, da je 
napovedano vstajenje od mrtvih za 
učence postala resna tematika o kateri 
so se začeli resno vpraševati: kaj bi to 
bilo vstati od mrtvih? 

Skupaj s postom, deli 
usmiljenja in molitvijo je spraševanje 
o vstajenju temelj našega duhovnega 
življenja. Dragi bratje in sestre, pravi 
papež, spodbujam vas, da najdete v 
tem postnem času daljše trenutke 
tišine, če je mogoče, se udeležite 
duhovne obnove, da bi pregledali svoje 
življenje v luči načrta ljubezni 
nebeškega Očeta. Pustite se v tem 

pozornem poslušanju Boga voditi Devici 
Mariji, učiteljici molitve in 
pričakovanja vstajenja. Ona tudi v 
strašni temi Kristusovega trpljenja ni 
izgubila temveč ohranila v svoji duši 
svetlobo svojega Božjega Sina. Zato jo 
kličemo Mati zaupanja in upanja v 
pričakovanju vstajenja. 
 

papež Benedikt XVI. 
 

 

Za otroke in mlade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGODBA O ŽELJAH  

Zgodilo se je pred davnimi časi, v prvih 
dneh, ko so bila še vsa zemeljska bitja 
v obliki zarodkov. Bog je nekega 
popoldneva sklical vse male zarodke in 
jim rekel: “Vsakemu od vas bom dal tri 
stvari, ki si jih najbolj želite. 
Prihajajte k meni eden po eden in 
prosite za katero koli tri stvari, ki bi jih 
radi, in dal vam jih bom.” 
Približal se mu je prvi majceni zarodek 
in rekel:”Bog, rad bi imel roke in noge 

v obliki lopat, tako da bi si lahko 
izkopal varen dom pod zemljo, in rad 
bi imel ostre prednje zobe, da bi lahko 
žvečil travo.” 
In Bog je rekel:”Dobro, pojdi in bodi 
svizec.” 
Približal se mu je naslednji majceni 
zarodek in rekel:”Bog, rad imam vodo, 
zato, bi rad imel gibljivo telo, tako, da 
bi lahko plaval v njej. Rad bi tudi dihal 
pod vodo s škrgami in rad bi ustroj, ki 
bi me pod vodo ohranjal toplaga ne 
glede na temperaturo vode.” 
In Bog je rekel:”Dobro, pojdi in bodi 
riba.” 
Bog je tako obdelal vse zarodke, dokler 
ni ostal samo še eden, ki je bil posebno 
sramežljiv – morebiti prav iz tistih 
bibličnih razlogov, ki so tako 
nenavadni. Tako plašen je bil, da je 
Bog moral stopiti k njemu in vprašati:” 
V redu, poslednji zarodek mali, katere 
tri stvari bi rad?” Odgovoril mu je:” 
No, ne bi bil rad videti domišljav ali 
kaj podobnega. Ni, da ne bi bil…. hm … 
hvaležen, ker obstajam. Ampak, ampak 
spraševal sem se, če bi mogoče… če Ti 
ne bi imel nič proti… lahko bi ostal 
točno tak, kakršen sem – Zarodek. 
Mogoče bi Te lahko kdaj pozneje, ko 
bom vedel, katere tri stvari bi resnično 
rad, vprašal zanje… Ali mogoče… če bi 
Ti rad, da nekaj postanem, mi lahko 
daš tiste tri stvari, za katere misliš, da 
jih potrebujem.” 
Bog se je nasmehnil in rekel:”Ah, ti si 
človek. In ker si se odločil, da boš ostal 
v obliki zarodka, ti bom dal oblast nad 
vsemi drugimi bitji.  
 

Naša oznanila 
 

�  Za nami je prvi petek, sobota in 
nedelja z ustaljenimi pobožnostmi. 

Na prvi petek je g. župnik obiskal in 
obhajal starejše na domovih. Bog 
vam povrni za vaše darove, ki so 
danes na prvo nedeljo v mesecu še 
posebej namenjeni za gradnjo naše 
nove cerkve.    
 
� V letošnjem postnem času, ki je še 
posebej zaznamovan z obhajanjem 
Slomškovega leta se v Maribor na 
Slomškov grob vsako soboto vrstijo 
romarji iz vseh treh škofij naše 
metropolije. Včeraj so tako Maribor 
obiskali romarji iz škofije Murska 
sobota. Po programu v mestnem 
jedru so se verniki skupaj s svojimi 
župniki iz župnij Odranci, Sv. jurij ob 
Ščavnici, Črensovci in Bakovci oglasili 
tudi v naši cerkvi. Zelo smo jih 
veseli. V soboto, ki je pred nami nas 
bodo obiskali romarji iz celjske 
škofije  in v soboto čez 14 dni romarji 
iz naše domače nadškofije. Takrat 
bomo tudi mi romali na Slomškov 
grob. Zato se zahvalimo pridnim 
gospodinjam, da ste včeraj pripravile 
toliko dobrot za naše romarje in vas 
prosimo, za pecivo tudi v soboto, ki 
je pred nami.      
 
 � V soboto po večerni maši bo 
biblično srečanje - razmišljali in 
bomo o evangeliju 3. postne nedelje: 
Jn 2, 13-25. Dobrodošli! 
 
� V torek 6.3.2012 ob 19.30 bo v 
Slomškovi dvorani (Slomškov trg 20) 
predstava Gregorja Čušina »Janez 
brez glave«. Vabljeni! 
  
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 
130 EUR; Bog vam povrni, iskreno 
vas prosimo za pomoč! 

http://zgodbezaduso.blogspot.com/2010/01/zgodba-o-zeljah.html
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